
Please type a plus sign (+) inside this box

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no pei

1 8 20M "
(

PTO/SB/21 (08-00)

« i Approved for use through 10/31/2002. 01^0651-0031
U.S. latent and Trademark Office: U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

luired to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

licar
TRANSMITTAL

FORM
(to be used for all correspondence after initial filing)

Application Number

Filing Date

First Named Inventor

Group Art Unit

Examiner Name

10/709,683

05/22/2004

OCKBORN

3745

Not Assigned

^otal Number of Pages in This Submission Attorney Docket Number 07589.01 76.PCUS00

ENCLOSURES (check all that apply)

I Poo Xrancmittal Pnrm
1 1 ice 1 1 di loll nilai ruiiii

O Assignment Papers
(for an Application)

I I After Allowance Communication to

Group

Q Fee Attached l~| Proposed Amended Drawings
(~| Appeal Communication to Board of

Appeals and Interferences

Q Amendment / Response Q Licensing-related Papers
I"! Appeal Communication to Group

{Appeal Notice, Brief, Reply Brief)

After Final Petition |~1 Proprietary Information

l~l Affidavits/declaration(s) I I Petition to Convert to a

Provisional Application

Status Letter

l~~l Extension of Time Request
I I Declaration/Power of Attorney -

Revocation of Prior Powers
^ Other Enclosure(s)

(please identify below):

O Express Abandonment Request

I I Terminal Disclaimer

PI Request for Refund

Postcard.

1 1 Information Disclosure Statement CD, Number of CD(s)

^ Certified Copy of Priority

Document(s)
Remarks

O Response to Missing Parts/

Incomplete Application

O Response to Missing

Parts under 37 CFR
1.52 or 1.53

SIGNATURE OF APPLICANT, ATTORNEY, OR AGENT
Firm

or

Individual name

NOVAK DRUCE, LLP

Tracy W. Druce

Date 10/15/2004

r CERTIFICATE OF MAILING

I hereby certify that this correspondence and any attachments referred to herein are being deposited with the United States Postal

Service with sufficient postage as first class mail in and envelope addressed to: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450,

Alexandria, VA 22313-1450 on this date: 10/15/2004.

Typed or printed name Daniel Hernandez

^ Signature Date 15 OCT 2004 J



PRV
PATENT- OCH REGIST RER1NGSVERKET

Patentavdelningen

Intyg

Certificate

Harmed intygas att hifogade kopior overensstammer med de

^G>\ST/? handlingar som ursprungligen ingivits till Patent- och
^ registreringsverket: i nedannamnda ansokan.

o |§gf o This is to certify that the annexed is a true copy of

z

™ - the documents as originally filed with the Patent- and
y reLgBa ^ Registration Office in connection with the following
^ «BI ^ patent application.

(71) Sdkande Volvc Aero Corp, Trollhattan SE
Applicant (s)

(21 ) Patentansbkningsnumaner 0103892-6
Patent application number

(86) Ingivningsdatum 2001-11-22
Date of filing

Stockholm, 2004-09-28

For Patent- och registreringsverket
For the Patent- and Registration Office

Hj&rdis Segerlund

Tee
ift

no:- CERTIFIED COPY OF
PRIORITY DOCUMENT

PATENT- OCH Postadress/Adress Telefon/Phone Telex Telefax

RF^KTRFRINI^VPRKPT Box 5055 +46 8 782 25 00 17978 +46 8 666 02 86

eiA«?J5-li S-102 4S2 STOCKHOLM Vx 08-702 25 00 PATOREG S 08-666 02 86
oWfcDbN



VTD PATENT +46 31 82W^tww . odll^wW NR. 5563 S. 4

VTD PATENT

?{101 -11- ^ 2

Huvudfoxen Kasson

1

Fdrfarande f6r framst&lining av an stator- oiler

rotorkomponent

UPPPINNINGENS OMRADE

5 Fdreliggande uppfinning avser ett ffcrfarande fdr

frams tkilning av en stator- eller rotorkomponent, varvid

Atminstone ett blad sammanfogas med Atminstone ett

ringelement - Bladet benamns ofta ledskena vid

applikation i statorer och &r avsett for att i drift

10 styra eller avl&nka ett gasflAde. Vid applikation i

rotorer anv&nds bladen vanligtvis bade ££r etyrning och

kraf toverfdring. Med termen ringelement avses en

kontinuerlig ring, en i omkretsled avbruten ring, eller

en del som tillsammans med andra liknande delar avees

15 bilda en ring.

Uppfinningen koromer nedan i fdrsta hand beskrivas i det

fall att namnda ringelement bildar ett sa kallat tak.

Detta tak anordnas i radiell riktning utanfdr, eller

20 innanfdr, och i kontakt med bladet f6r att vid drift

motverka l&ckage fran en trycksida till en sugsida hoo

bladet samt vibrationer. Sadant lackage ar forknippat

med verkningsgradsfdrluster och vibrationerna ar

fdrknippade med tillvaxt av utmattningssprickor

.

25 Uppfinningen skall inte arises vara begransad till denna

anvandning utan kan aven utnyttjas inom andra

appl ikationer

.

Stator- eller rotorkomponenten innefattar enligt ett

30 exempel ett flertal blad som ar anordnade med inbordes

avstand i en cirkelformig bana samt utskjutande i

radiell riktning fr4n en centrumdel, ett si kallat nav.

Taket anordnas i radiell riktning utanfdr bladen i form

av en kontinuerlig ring.

r

• 22. NOV. 2C01 14:20
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Ufcpfinningen Ar framfdr allt inriktad mot specifika
applikationer som erfordrar extremt tunna bladkanter och
snAva toleranser.

5

Stator- eller rotorkomponenten kan alltsA utnyttjas i

sAvAl statiska applikationer (statorer) som dynamiska
applikationer (rotorer) - Komponenten kan vidare
applicerae i sAvAl turbiner som kompressorer. F6r

10 rotorer benAmns vanligtvis kon«>onenten -blisk" (bladed
disc) eller -bling- (bladed ring)

.

Stator- eller rotorkomponenten kan exempelvis vara
anordnad i en turbopump i en rymdapplikation. Med

15 turbopump avses ett aggregat aom Atminstone innefattar
en turbin och en av denna driven pumpdel , Uppfinningen
akall inte anses vara begrAnsad till denna applikation
utan kan exempelvis Aven utnyttjas i en gasturbin,
eller jetmotor. AnvAndningsomrAden f6r komponenten Ar

20 exempelvis i motorer till fordon, flygplan,
drivmaskiner till fartyg och kraftverk £6r elproduktion.

TIDIGARE TEKNIK

Enligt en tidigare kind teknik aA tillverkas en takdel
25 med en i radiell riktning genomgAende dppning som Ar

avsedd f6r genomtrade av ett parti av ett blad. Bladet
fdrs ndrmare bestAmt sA lAngt in i dppningen att bladet
sticker ut pA andra sidan takdelen. Darefter lods, eller
svetsas, bladet fast vid takdelen och eventuellt kapas

30 och slipas det utskjutande partiet av bladet ned fdr att
Astadkomma en huvudsakligen jAmn yta.



2. NOV. 200 1 14:21 VTD PATENT +46 31 82W40 . nva*M. 5563 S. 6

vtd patent Ink. t Patent- och reg.verker

Huvudfoxen Kassan

3

SAMMANFATTNING AV UPPFINHINGEN

Ett syfte med uppfinningen Ar att Astadkomma ett

f&rfarande f6r framstallning av en stator- eller

rotorkomponent som i fGrhAllande till tidigare teknik Ar

5 mer tids- och/eller kostnadseffektivt , Vldare Asyftas

ett framstAllningsf6rfarande som skapar forutsAttningar

for en komponent med hog hAllfasthet och h&g

verkningsgrad

.

10 Detta syfte uppnAs genom att ett hopfogningsmaterial

f6rses i kontakt med Atminstone ett av bladet och

ringelementet, att bladet och ringelementet anordnas

inbdrdes pA sAdant s&tt att de vld uppvArmning

sammanfogas via en sturofog, och att dArefter ut£6rs en

15 sAdan vArmebehandling att hopfogningsmaterialet bildar

en sm&lta soro vid 'stelning fogar ihop delarna. Detta

skapar fdrutsattningar for en enkel framstAllningsteknik

med ett i forhAllande till tidigare teknik farre antal

ingAende operationer. Med andra ord bildar bladet och

20 ringelementet en sA kallad T-fog. Med T-fog avses

narmare bestAmt att ett parti av ringelementet bildar

den dverliggande delen av T:et och ett i radiell

riktning yttre parti av bladet bildar den upprAttstAende

delen av Tset som ansluter till den dverliggande delen*

25

Genom lampliga val av materialsammans&ttning hos

ringelementet, bladet och hopfogningsmaterialet kan man

Astadkomma en homogen, stark fdrbindning. Fdrfarandet

kan styras sA att hopfogningsmaterialet antlngen smalter

30 sjalv eller via en reaktion med grundmaterialet i de

nArliggande delarna bildar smalta.

Den fcppna foggeometrin skapar forutsAttningar fdr enkel

och kostnadseffektiv oforstfirande provning med
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4
konventionella metoder. Ytfel kan exempelvis detekteras

med fluorescerande penetrant och inre defekter med
ultraljud.

5 Enligt ett fGredraget utfflrande av uppfinningen

sammanfogas ett flertal n&mnda blad med ringelementet pA
inbdrdes avstind i dess omkretsled. Detta innebAr att

ett £&tal eller ingen hopfogning av nSwnda ringelement i

omkretsled erfordrae for att bilda en ring. Enligt en

10 fOredragen vidareutveckling bildar ringelementet en

kontinuerlig ring innan appliceringen p4 bladen.

Enligt ett annat f&redraget utfdrande bildar nAmnda

ringelement en yttre ring, och bladen sammanfogas med
15 ringelementet pA sAdant satt att de skjuter ut i

radiell riktning in&t frAn ringelementet. X mAnga
stator- och rotorapplikationer fdreligger ett i radiell

riktning inre nav, frAn vilket bladen skjuter ut i

radiell riktning. Tack vare den ovan beskrivna
20 hopfogningstekniken anordnas hArigenom ett ringformigt

tak i radiell riktning utanfdr och i kontakt med
bladen

•

Enligt en vidareutveckling av £6regAende utfdrande
25 hopfogas ringelementet med ett skiv- eller ringformigt

organ ©cm har ett flertal av nAmnda blad anordnade

utskjutande radiellt, att ett f6rsta av ringelementet

och det skiv- eller ringformiga organet utfozmas med en

i radiell riktning inre yta som Atminstone partiellt ar

30 vinklad i forhAllande till dess centrumaxel, att en i

radiell riktning yttre yta hos det andra av

ringelementet och det ekiv- eller ringformiga organet

utformas med en vAsentligen motavarande vinklad form,

och att ringelementet och det skiv- eller ringformiga
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organet fdrbinds via en relativrdrelse mellan dessa i

axiell riktning pi aidant sitt att de vinklade ytorna

bringas i kontakt med varandra. Hirigenom kan

ringelementet, nedan iven benimnt tak, anbringas pi

5 avsedd plats kring det skiv- oiler ringfonniga organet

pi ett enkelt och tideeffektivt satt. Utforroiingen av

fogytorna medfdr att takringen blir sjalvjusterande pi
det sklv- eller ringfonniga organet under appliceringen.

Med namnda skiv- eller ringfonniga organ avses antingen

10 en inre del, eller ett nav, eller en yttre del, frin

vilken bladen skjuter ut . Denna del ir vanligtvis

betydligt mer robust in sjilva taket f6r att kunna hilla

namnda blad.

15 Enligt en vidareutveckling av fdregiende utfdrande av

uppfinningen utformas takets kontaktyta* med en konisk

form. Detta skapar forutsittningar for ett snabbt och
betriffande centrering sikert fdrbindnings-£6rfarande.

Limpligtvis utformas det skiv- eller ringfonniga

20 organets kontaktyta pi aidant sitt att det def inierar en

konisk form.

Enligt ett ytterligare utforande fdrsee nimnda

hopfogningsmaterial i foxro av ett skikt. Detta kan ske

25 pi ett enkelt och kostnadseffektivt sitt genom

pisprutning av hopfogningsmateriaiet pi ytan pi en av de

delar som skall sammanfogas*

Vidare fdrdelaktiga utfdringsformer av uppfinningen

30 framgir av de foljande kraven och beskrivningea.
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6
KORT BBSKRIVNING AV FIGURER

Ufcpfinningen skall beskrivas nirmare i det fdljande, med
hanvisning till de utfdringsformer som visas pa de

bifogade ritningarna, varvid

5 Figur 1 illustrerar en perspektiwy av ett skiv- eller

ringformigt organ med ett flertal blad avsedda

for styrning av ett gasfldde,

Figur 2 illustrerar en perspektiwy av ett ringelement i

form av ett tak enligt en forsta utfdringsform,

10 Figur 3 illustrerar en delvis skuren sidovy av det skiv-

eller ringformiga organet enligt figur 1 och

ringelementet enligt figur 2 under fdrbindningen

av dessa,

Figur 4 illustrerar en perspektiwy av en stator- eller
15 rotorkomponent som resulterar av fdrfarandet,

Figur 5 illustrerar schematiskt ett ringelement i form

av ett tak enligt en andra utf6ringsform, i en

perspektiwy, och

Figur 6 illustrerar an perspektiwy av en variant av

20 stator- eller rotorkomponenten enligt figur 4.

DETALJERAD BBSKRIVNING AV FOREDRAGNA UTF6RINGSFORMER
I figur l illustreras ett skiv- eller ringformigt organ

1 med ett flertal blad 2, eller ledskenor, som ar
25 forsedda vid dess periferi och skjuter ut i radiell

riktning. Bladen 2 kr anordnade efter varandra i en

kringgctende bana for styrning av ett gasfldde, Det skiv-

eller ringformiga organet 1 definierar en v&sentligen
cirkul&r tvarsnittsform.

30

I figur 2 illustreras ett ringelement i form av ett

ringformigt tak 3, eller en plattform, enligt en ffcrsta

utfdringsform. Taket ar avsett att anordnas i radiell

riktning utanfftr och i kontakt med bladen 2, Det
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ringformiga taket 3 ar kontinuerligt i omkretsled har en
v&sentligen cirkular form. Taket 3 har vidare formen av
ett band och har en nagot langre utstrackning i axiell
riktning an bladens utstrackning i det skiv- eller

5 ringformiga organets 1 axiella riktning. Taket har en i
forhaliande till det skiv- eller ringformiga organet 1

betydligt tunnare vaggtjocklek och ar avsett att vid
drift motverka lackage frin en tryeksida till en sugeida
hos bladet.

10

I figur 3 illustreras ett fdrfarande fdr f6rbindning av
det ringformiga taket 3 med det skiv- eller ringformiga
organet 1.

15 Taket 3 ar utformat med en i radiell riktning inre yta 4
som atminstone partiellt &r vinklad i f&rhallande till
takets centrumaxel. Takets 3 i radiell riktning inre yta
4 har narmare bestamt formen av en mantelyta hos en
stympad, rak, cirkular kon. Takets 3 inre yta har alltsa
i ett tvarsnitt en vasentligen ratlinjig yta. Den inre
ytan 4 har en lutning a pa mindre an 45' och lampligtvis

mindre an 20°. Den inre ytan 4 har fdretradesvis en

lutning a pa 0,5-10° och i synnerhet en lutning pa 1-6°

relativt takets centrumaxel.

20

25

30

Det skiv- eller ringformiga organets 1 i radiell
riktning yttre yta 5 har en vasentligen mot takets 3

inre yta 4 svarande vinklad form. Det skiv- eller
ringformiga organets 1 i radiell riktning yttre yta 5

har salunda vasentligen formen av mantelytan hos namnda
stympade, raka, cirkulara kon. Med andra ord ar det
bladens 2 i radiell riktning yttre yta som tillsammans
bildar formen av mantelytan hos namnda stympade, raka.
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8

cirkulAra kon. Eftersom bladen 2 Ar anordnade med
inbfcrdes avstAnd i omkretsled Ar givetvls det skiv-

eller ringformiga organete 1 mantelyta avbruten i

omkretsled* Den yttre ytan 5 bar en mot takets 3 inre
5 ytas lutning svarande lutning.

Takets 3 i radiell riktning inre yta ar f&rsett med ett
skikt 6 av ett hopfogningsmaterial . Detta material Ar
avsett att foga ihop taket 3 och det skiv- eller

10 ringformiga organet 1 med en stumfog vid uppvannning.

Hopfogningsmaterialet kan exempelvis sprutas, i form av
pasta, pA takets inre yta innan forbindningen

.

Taket 3 och det skiv- eller ringformiga organet 1

15 fdrbinds via en relativrdrelse mellan dessa i axiell
riktning pi sAdant eAtt att den sida 7 av taket 3 som
har en dppning med stdrre diameter f6rs mot den sida 8

av det skiv- eller ringformiga organet 1 som har den
mindre ytterdiametem. Vid relativrfirelsen kommer takets

20 3 inre yta 4 att, via skiktet 6, samverka med det skiv-

eller ringformiga organets 1 yttre yta 5. Enligt figur 3

fdrbinds delarna genom att det skiv eller ringformiga
organet 1 ar placerat pA ett underlag 9 och takringen 3

fors mot organet 1 i den axiella riktningen, dvs
25 vertikalt ovanifrAn. PAfdrseln av takringen illustreras

i figur 1 med kraftpilen F. Tack var© utformningen av
kontaktytorna 4,5 och tyngdkraftens inverkan pA
takringen 3 blir f6rbindningen sjAlvjusterande och ett
eventuellt forekommande glapp mellan delarna mlnimeras.

30

Efter forbindningen av taket 3 och det skiv- eller
ringformiga organet 1 placeras den pA sA sAtt bildade
stator- eller rotorkomponenten i en ugn. Komponenten
vArms upp, varvid taket 3 hopfogas med det skiv- eller
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9
ringformiga organet 1 ganom att hopfogningsmaterialet i
skiktet 4 sjaiv smalter och/eller via reaktion med
materialet i kontaktytan hoa taket 3 respektive det
skiv- eller ringformiga organet 1 bildar en smfilta i

5 gransskikten. qppvaramingen utfors f6retradesvis till en
temperatur i narheten av eller dver hopfognings-
materiaiets emalttemperatur, men under bladens och
stator- eller rotorkomponentens smalttemperatur

.

22- NOV. 2001 14:22 VTD PATENT +46 31 82W4C
VTD POTENT

10 Hopfogningsmaterialet vater kontaktytorna 4,5 och fyller
ut eventuellt fdrekommande glapp mellan ytorna, och
repor och andra ojamnheter i ytorna, vilket reducerar
risken for bindfel.

15 P6r att sakerstaila en homogen och bc-ghallfaet fog
anbririgas ett tryck pa taket 3 och det skiv- eller
ringformiga organet 1 under varmebehandlingen.
Exempelvia kan man utnyttja en tryckplatta fdr att
anbringa trycket i axiell riktning. Ett alternativt eatt
att anbringa trycket ar med hjalp av fjaderkraft. Enligt
ett ytterligare alternativ klame ett Idsgdrbart
ringformigt element over takringen och bibehalls dar
under varmebehandlingen.

20

25

30

I figur 4 visas en stator- eller rotorkomponent 10 som
ar ett resultat av det ovan beskrivna framstallnings

-

fftrfarandet. Vid montering av den tillverkade stator-
eller rotorkomponenten 10 i exempelvia en rymdturbin
anordnas lampligtvis, men inte nddvandigtvis,
komponenten vand at sadant hall att en vid drift
uppkommande tryckdifferens trycker fast taket 3 mot det
skiv- eller ringformiga organet 1.
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10
I figur 5 visas ett ringelement 11 enligt en andra
utfdringsform och ett med ringelementet sammanfogat blad
2. Ett flertal sAdana ringelement avses fSrbindas med
varandra i orokretsled fdr att bilda ett kontinuerligt

5 ringformigt tak, se streckade markeringar. Bladet &r
vidare vid sin motsatt ringelementet belagna ande
fdrbundet med en centrumdel, exempelvis i form av en
ring (ej visat)

.

10 I figur 6 visas en variant 12 av den ovan beskrivna
stator- eller rotorkomponenten. I detta fallet skjuter
bladen 2 hos det skiv- eller ringformiga organet 14 ut i
radiell riktning in4t och ett tak 13 &r anordnat i

radiell riktning innanfdr bladen- Framst&llningen av
15 denna komponent 12 utfdrs p4 liknande satt som

beskrivits ovan i samband. med figur 3. I detta fall 4r
det det ring- eller skivformiga organets 14 i radiell
riktning inre yta och takets 13 i radiell riktning yttre
yta som farses med n&mnda koniska form.

20

Hopfogningsmaterialet kan exempelvis utg6ras av ett lod,
varvid delarna ldds ihop. Lodtekniken kan i sin tur
utgdras av diffusionslddning.

25 Det skiv- eller ringformiga organet framstalls genom
att en yttre yta hos ett skiv- eller ringformigt
grundstycke svarvas till nimnda koniska form. Ddrefter
frases bladen fram ur grundstycket fdr att bilda nflmnda
skiv- eller ringfozmiga organ. Takringens koniska yta

30 framstalls iven den genom svarvning.

Den enligt det ovan beskrivna fdrfarandet framstallda
stator- eller rotorkoinponent §r avsedd fdr ett fldde i

axiell riktning.



NR. 5563 S. 14

Ink. t. Patent- och res.vsike?

2001 -11-^2

Taket och det skiv- eller ringformiga organet kan

exempelvis utgoras av rostfritt stAl. Hopfognings-

materialet kan exempelvis utgdras av en legering

5 innefattande nickel och guld.

Av beskrivningen ovan fraitigir att uttrycket "att ett

hopfogningsmaterial fdrses i kontakt med Atminstone ett

av bladet och ringelementet, att bladet och

10 ringelementet anordnas inbdrdes pA s&dant satt att de

vid uppv&rmning sammanfogas via en stumfog" inte

nodvandigtvis innebAr tvA i kronologisk ordning efter

varandra fdljande olika steg, utan de kan utfdras

vAsentligen samtidigt, eller med omvind ordning.

15

Uppfinningen akall inte aftses vara begransad till de

ovan beskrivna ut£6ringsexemplen, utan en rad ytter-

ligare varianter och modifikatloner &r tAnkbara inom

ramen for efterfdljande patentkrav.

20

Exempelvis kan takringens samt det skiv- eller

ringformiga organets fdr kontakt avsedda ytor uppvisa

annan utformning An den ovan beskrivna siAta,

konformade ytan for passning till varandra. Exempelvis

25 kan kontaktytoma ha en rundad utformning. En fdrsta av

kontaktytorna kan dinned ha en konvex form och en andra

av kontaktytoma ha en konkav form.

Enligt ett alternativ till att anbringa

30 hopfogningsmaterialet pA takets kontaktyta genom

pAsprutning fdr att bilda nAmnda skikt kan

hopfogningsmaterialet f6rses i form av en folie, dvs

som en ytterligare fristAende del i fast form. Folien

har lflmpligtvis en tjocklek pA 0,02-0,2 mm.
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Dimensionerna pa de ingaende delarna kan varieraa.
Exempelvia kan det skiv- eller ringformiga organet 1 i
figur 1 uppvisa vasentligen samma vaggtjocklek som

5 taket 3.

Enligt ett alternativ till att frfiaa fram bladen i
radiell riktning ur ett grundatycke sa. kan man
framatalla vart och ett av bladen f6r sig med till

10 exeinpel gjutning. Sedan fogas bladen till ringar bade p4
topp- och rotsida med T-fog och det ovan beakrivna
forfarandet

.

Enligt ett alternativ till den ovan beakrivna tekniken
15 for applicering av taket kring bladen akulle man kunna

• utforma taket som en enda ringformig del som ar
fjadrande och som har ett avbrott i omkretsled. Taket
kranga harvid over bladen varefter de tva Andarna av
takringen f6rs ihop och f6rbinds. Enligt ett annat
alternativ bildas taket av en kontinuerlig ring, som
krympa pa aver bladen.

Hopfogningamaterialeta smal ttemperatur behover ante
nodvfindigtvie ligga tinder bladena och stator- eller

25 rotorkomponentens smalttemperatur for att uppna dnskad
smalta och vid ateining hopfogning.

20
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PATENTKRAV

1. Fdrfarande £6r framstAllning av en stator- eller

rotorkomponent (10,12), varvid Atminstone ett blad (2)

sammanfogas mod Atminstone ett ringelement (3,11,13),

kAnnetecknat av,

att ett hopfogningsmaterial forses i kontakt med

Atminstone ett av bladet (2) och rlngelementet

( 3 , 11 , 13 ) , att bladet och rlngelementet anordnas

inbdrdes pA sAdant sAtt att de vid uppvArmning

sammanfogas via en stumfog, och att dArefter utfdrs en

sAdan vArmebehandling att hopfogningsmaterialet bildar

en smAlta som vid stelning fogar ihop delarna.

2. Fdrfarande enligt krav 1,

kAnneteckna t av,

att ett flertal nAmnda blad (2) sammanfogas med

ringelementet (3,13) pA inbdrdes avstAnd i dess

omkretsled.

3. Fdrfarande enligt krav l eller 2,

k&nnetecknat av,

att rlngelementet (3,13) bildar en i omkretsled

kontinuerlig ring.

4. Forfarande enligt krav 1 eller 2,

kAnnetecknat av,

att ett eller flera av namnda ringelement (11)

sammanfogas i omkretsled £6r att bilda en kontinuerlig

ring,

5. Fdrfarande enligt nAgot av de fdregAende kraven,

kAnnetecknat av.
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14
att nAmnda ringelement bildar en yttre ring (3) , och
att bladen (2) sammanfogas med ringelementet pA sAdant
eAtt att de skjuter ut i radiell riktning inAt frAn
ringelementet

•

5

6. Fftrfarande enligt nAgot av kraven 1-4,

kannetecknat av,

att nAmnda ringelement (13) bildar en inre ring, och
att bladen (2) sammanfogas med ringelementet pA sAdant

10 satt att de skjuter ut i radiell riktning utAt frAn
ringelementet

.

7. Forfarande enligt krav 5 eller 6

kAnnetecknat av,

15 att ringelementet (3,13) hopfogas med ett skiv- eller
ringformigt organ (1,14) som innefattar ett flertal av
nAmnda blad (2) anordnade utskjutande radiellt, att ett
fdrsta av ringelementet och det skiv- eller ringformiga
organet utformas med en i radiell riktning inre yta (4)

20 som Atminetone partiellt ar vinklad i fdrhAllande till
dess centrumaxel, att en i radiell riktning yttre yta
(5) hos det andra av ringelementet och det skiv- eller
ringformiga organet utformas med en vAsentligen
motsvarande vinklad form, och att ringelementet och det

25 skiv- eller ringformiga organet forbinds via en
relativrdrelae mellan dessa i axieil riktning pA sAdant
sAtt att de vinklade ytorna bringas i kontakt med
varandra

.

3 0 8. Fdrfarande enligt krav 7,

kannetecknat av,

att var och en av de vinklade ytorna (4,5) utformas pA
sAdant satt att den definierar en koniek form.
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Huvtidfcixcn Korean

15
9. Fdrfarande enligt krav 7 eller 8,

kannetecknat av #

att namnda blad (2) frises fram i radiell riktning ur
ett grundstycke ffir att bilda rxSmnda skiv- eller

5 ringformiga organ (1,14).

10. Fdrfarande enligt nigot av de fdregaende kraven,

kannetecknat av,

att nAmnda hopfogningsmaterlal forses i form av ett
10 skikt (6)

•

11* Fdrfarande enligt nigot av de fdregaende kraven,

kannetecknat av,

att n&mnda hopfogningsmaterlal anbringae pA
15 ringelementets (3,13) fdr kontakt med nAmnda blad (2)

aveedda yta innan ringelemtentet och n&nnda blad
hopfogas

.

12. Fdrfarande enligt krav 11,

20 kannetecknat av,

att n&mnda hopfogningsmaterlal anbringas s& att det
bildar ett kontinuerligt skikt (6)

.

13. Fdrfarande enligt nagot av kraven 1-9,

25 kannetecknat av,

att nAmnda hopfogningsmaterlal forses i form av en
folie.

14. Fdrfarande enligt nagot av de fdregAende kraven,

30 kannetecknat av,

att ett tryck anbringas pa ringelementet (3,13) och
bladet (2) fran motsatta hail under nAmnda uppvarmning.
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16 Huvtfcfaxcn Kassan
SAMMANFATTNTNG

Uppfinningen avser ett f6rfarande fdr framstAllning av
en stator- eller rotorkomponent (10) , varvid Atminstone
ett blad (2) sammanfogae med Atminstone ett ringelement

5 (3) . Ett hopfogningsmaterial fdrses i kontakt med
Atmlnstone ett av bladet (2) och ringelementet (3)

.

Bladet och ringelementet anordnas inbdrdes pA sAdant
sAtt att de vid uppvAnnning sammanfogas via en stumfog,
och dArefter utfors en sAdan varmebehandl ing att

10 hopfogningeraaterialet bildar en smAlta earn vid stelning
fogar ihop delarna.

(Fig, 4)

15
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